
Referat af generalforsamling i Dansk-indiansk Forening. 
Sted: Naturcenter Sølyst, Brabrand, Århus 
26. februar kl. 13- 15. 
 
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter  
 
-Valg af dirigent og referent  
Som dirigent blev valgt Helle Coretto 
Som referent blev valgt Knud Rygård  
 
- Pkt. 1. Beretning 
Jessica Lund fremlagde ’formandens beretning’ - se foreningens hjemmeside tipi.dk 
 
- Pkt. 2. Regnskab 
Regnskab blev fremlagt af Helle Coretto (kasserer) og vedtaget med applaus. 
 
- Pkt. 3. Foreningens arrangementer 
Jessica har afholdt syklub 4 gange. Hyggeligt, dog mest de samme mennesker. 
Helle opfordrer til at lave filmaften her i Århus – foreningen vil dække forplejning.  
Nyt medlem Crystal vil gerne være med til at organisere en vinterkomsammen med Rounddance.  
Crystal arbejder på Danhostel i Skanderborg og tilbød at undersøge mulighdern for overnatning og leje af hal til for-
målet  
Anslået udgift: ca. 1000 kr. for leje af hal.  
Det blev aftalt at Crystal sender oplæg til bestyrelsen og bestyrelsen ser på hvordan vi kan støtte. 
 
- Pkt. 4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper 
Filmdagen i efteråret var en success. 
Arbejdsgruppe til afholdelse af sommerlejren mødtes lige efter generalforsamlingen. 
 
- Pkt. 5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
- Pkt. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen  
Knud Rygård (sekretær) og Kicki Juhl-Meyer (redaktør af Hau Kola) genopstillede begge til bestyrelsen 
Suppleanter: Signe Tolstrup genopstillede ikke – Rene Juul genopstillede.  
Vibeke Møller meldte sig til at være suppleant.  
Alle opstillede blev valgt  
 
- Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Lianne Boel Larsen blev enstemmigt valgt til revisor. 
 
- Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at lade kontingentet forblive uændret i 2011. 
 
- Pkt. 9. Eventuelt 
Bøger: Et afdød medlem har doneret 3 kasser med bøger om indianere til foreningen.  
Både bøger de der er i biblioteket og de nye bøger skal registreres. 
Hjemmeside: En nødvendig flytning af hjemmesiden til nyt webhotel har voldt en del problemer – bestyrelsen arbej-
der fortsat på at få hjemmesiden gjort fuldt funktionel.  
Nyt medlem Jeanett vil gerne stå for formidling til børnene på Sølyst powwow’en i august   
 Ordstyreren takkede for god ro og orden.  
PS: Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med uændrede poster bortset fra en ny suppleant. 
 
Bestyrelsen pr. februar 2011. 
Formand – Jessica Lund 
Næstformand – Kicki Juhl-Meyer 
Sekretær – Knud Rygård 
Kasserer – Helle R. E. Coretto 
Medlem – Keld Balle 
Medlem – Nanna Eltong 
Medlem – Kim Juhl-Meyer 
Suppleant – René Juul 
Suppleant – Vibeke Møller 


